OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30
NIRE 333.0031011-8

FATO RELEVANTE

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. (“Companhia”), para fins do disposto na
Resolução nº 44 da Comissão de Valores Mobiliários, de 23 de agosto de 2021, e na
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476”), e em atendimento
ao disposto na Lei 6.404/76, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
ocorreu, na presente data, o comunicado de encerramento da oferta da 3ª (terceira)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, em Série Única, da Companhia (“3ª Emissão”), as quais foram objeto de oferta
pública em regime misto de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A.,
Banco Bradesco BBI S.A., Banco ABC Brasil S.A. e Banco Votorantim S.A., no valor total de
R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).
Adicionalmente, a Companhia informa que, em conexão com o referido encerramento, foi
também realizada em 18 de novembro de 2021 uma Assembleia Geral de Debenturistas
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples da Companhia (AGD, na qual os
respectivos debenturistas aprovaram, dentre outros temas, a liberação de garantia
fidejussória (fiança) prestada no momento da emissão, bem como a alteração e inclusão
de nova forma de apuração dos Índices Financeiros previstos na Escritura e a celebração
de aditamento à Escritura.
Maiores informações sobre a 3ª emissão, bem como a ata da AGD encontram-se
disponíveis

no

site

de

relações

com

investidores

da

Companhia

(https://ri.oceanpact.com/) e nos sites da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br) e da B3
(https://www.b3.com.br/pt_br/).

Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta na Primeira
e/ou Terceira Emissão, sendo que nem este Fato Relevante nem qualquer informação aqui
contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021.
OceanPact Serviços Marítimos S.A.
Maxim Medvedovsky
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. (“Company”), for the purposes of Resolution
44 of the Brazilian Securities Commission (“CVM”), dated August 23, 2021, and of CVM
Instruction 476, dated January 16, 2009 (“CVM Instruction 476”), and in compliance with
Law 6404/76, hereby announces to its shareholders and the market in general the publication on this date of the notice about the closing of the offering of the Third (3rd) Issue of
Simple Secured Non-Convertible Company Debentures, in a Single Series (“3rd Issue”),
publicly placed under a mixed distribution system, pursuant to CVM Instruction 476 and
other applicable legal and regulatory provisions, coordinated by Banco Itaú BBA S.A.,
Banco Bradesco BBI S.A., Banco ABC Brasil S.A. and Banco Votorantim S.A., in the amount
of five hundred million reais (R$500,000,000.00.)
The Company further announces that a General Meeting of Holders of Simple Company
Debentures of the First (1st) Issue was held on November 18, 2021, in connection with the
aforementioned closing. Among other matters, the attendees approved the release of the
personal guarantee (suretyship) provided at the time of the issue, as well as the introduction of a new method for calculating the Financial Indices stipulated in the Indenture and
the execution of an amendment to the Indenture.
More information about the 3rd issue and the GMDH minutes are available on the Company's investor relations website (https://ri.oceanpact.com/) and on the websites of CVM
(https://www.gov.br/cvm/pt-br;) and B3 (https://www.b3.com.br/pt_br/.)

This Material Fact notice does not constitute an offer or solicitation of an offer within the
First and/or Third Issue, nor shall it or any information contained herein form the basis of
any contract or commitment.
Rio de Janeiro, November 19, 2021.
OceanPact services Marítimos S.A.
Maxim Medvedovsky
CFO and Investor Relations Officer

